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F. M. VAN DER WULP.

In (Ie inseclcnverzamelingen, waarin zich ook exotische Di-

ptera bevinden, zijn het van deze gewoonlijk de grootere en

meest in 't oog vallende soorten, die er het best vertegenwoor-

digd worden. Dit is mede het geval in 's Rijks Museum te

Leiden, en 't zal waarschijnlijk nog lang duren, eer ook de klei-

nere exotische soorten daar in aantal te vinden zullen zijn , tenzij

welligt deze of gene natuuronderzoeker, in verre streken, zich

bijzonder of uitsluitend op de studie der Tweevleugeligen mögt

toeleggen en de door hem bijeengebragte voorwerpen de collectie

van het museum komen verrijken De familie der Asiliden, die

bijna geheel uit grootere soorten bestaat, is er dan ook een der

rijkst bedeelden, en het museum bevat uit deze famihe een

aantal fraaije en belangrijke soorten, waaronder verreweg de

meesten van de Oost-Indische eilanden. Ook bezit ik zelf ver-

scheidene exotische soorten van deze familie, welke uit de vroe-

gere collectie van wijlen mijn geachten vriend van Eyndhoven

afkomstig zijn. Door een en ander gevoelde ik mij zeer aange-

trokken, om de uitlandsche Asiliden nader te onderzoeken, en

werd daartoe, wat die van het museum betreft, op de meest

heusche wijze in de gelegenheid gesteld door den verdienste-

lijken conservator van het entomologisch gedeelte des museums,

Dr. Snellen van VoUenhoven , wien ik hier openlijk mijn dank

weusch toe te brengen , en aan wiens welwillendheid ik niet

beter weet te beantwoorden , dan door de uitkomsten van mijn
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onderzoek in dit Tijdschrift mede te deelen. Voor het oogen-

bhk zal ik hier sleclits eenige opmerkingen omtrent sommige

soorten laten vooraf gaan , om weldra in een meer uitvoerig

opstel , dat reeds gereed ligt , al de soorten van den Oost-

Indischen Archipel , die ik heb leeren kennen , te behandelen.

Het was mij in de eerste plaats vooral te doen , om de

soorten weder te vinden , welke door Wiedemann in zijne Aus-

sereuropäische Zweiflügler uit het Leidsche Museum beschreven

zijn , ten einde te kunnen bepalen tot welke der tegenwoordig

aangenomen geslachten zij moeien gebragt worden. Wiedemann

beschreef uit dat museum dertien soorten , en v/el : Dasypogon

Spectrum , Nomada en Histrio ; Damalis maculata ; Asilus

Belsebul^ Hercules en longisfylus; Laphria robusta^ Reinwardtii^

alternans , Vulcanus , scapularis en leucoprocla. Nopens elk

dezer soorten teeken ik hieronder mijne bevinding aan.

Van Dasypogon Spectrum heb ik te vergeefs naar de typische

exemplaren gezocht. Wel bevinden zich in het museum Chi-

nesche voorwerpen , tot het geslacht Microstylum behoorende
,

maar die volgens Wiedemann's beschrijving en blijkens de typen

in het Weener museum , door Schiner vergeleken , niel anders

dan tot M. Dux Wied. kunnen worden gebragt. Even als deze

is ook Spectrum^ volgens de vleugel-afbeelding van Wiedemann,

ontwijfelbaar een Microsfylum. Dat beide soorten zeer digt

verwant zijn, valt duidelijk in het oog, als men slechts de be-

schrijvingen vergelijkt. Het verschil zou , volgens die beschrij-

vingen , hoofdzakelijk in het volgende bestaan : bij Spectrum

zijn de palpen zwart met gele borstels, de pooten bruinrood,

alleen met zwarte knieën, en het achterlijf geel met zwarte in-

snijdingen ; bij Duœ daarentegen zijn de palpen roodbruin met

zwarte borstels en zijn de dijen aan de voorzijde zwart of

zwartbruin ; voorts wordt het achterlijf zwart genoemd met den

achterrand der ringen geel , terwijl op de laatste ringen de

gele kleur de overhand neemt. Walker ' veronderstelt dat beide

' List of the Diptera of te British Museum, VI, p. 471.
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soorlcn slcchls als variëteiten moeten beschouwd worden , en

Iiij kan daaiin wel gelijk hebben. Zijne Laphria Shalumus

allhans , die hij als synoniem bij Spectrum citeert , komt onder

anderen door de zwartbruine streep over de dijen meer met

DiiiV overeen.

Dasypogon Nomada en Uistrio zijn beiden nog door typische

exemplaren in het museum vertegenwoordigd en behooren
,

wegens de lange dunne sprieten en de overige kenteekens , tot

het geslacht Scylatkus Löw.

Van Damalis maculata bevinden zich evenzeer de Wiede-

maiìn'sche lypen in het museum. De zwarte zijvlekken van het

achterlijf krijgen somtijds, vooral op de laatste ringen, zoo

groote uitbreiding , dat er niet veel meer dan roodgele insnij-

dingen overblijven.

Asilus Belzebul schijnt in het museum niet meer voorhanden te

zijn. Wel vind ik er, doch onder een ander etiquet , eene groote

Asilide van Montevideo, waarop Wiedemann's beschrijving min of

meer past, doch niet zoo, dat ik deze als A. Belzebul zou durven

bestemmen. De vleugeladeren van dit exemplaar duiden zelfs meer

eene Laphrine dan eene Asiline aan, doch bij het ontbreken van

het derde sprietenlid is het zelfs niet met zekerheid te bepalen

tot welke dezer beide groepen dit voorwerp moet worden gebragt.

Van Asilus Hercules beslaat nog het typische exemplaar, een

enkel <? , en waarvan reeds, toen Wiedemann de soort beschreef,

het derde lid der sprieten verloren was gegaan. Het is daar-

door zeer moeijelijk het geslacht te bepalen , waarin deze soort

thans behoort opgenomen Ie worden , of indien er een nieuw

geslacht voor haar moet worden gevormd , de plaats aan te

wijzen , waar dit zou dienen gerangschikt te worden. Bij de

overigens naauwkeurige beschrijving van Wiedemann zal ik nog

het volgende voegen. De gezigtsbult is groot en neemt ruim

de onderste helft van het gezigt in \ de knevelbaard is digi- en

fijnharig; het achterlijf is lang en smal ^ de $ genitaliën zijn

klein en steken als een paar naar binnen gebogen tepels uit
;

de vleugels zijn korter dan het achterlijf en aan de tweede

helft van den voorrand sterk verbreed; de randcel is tevens in
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't midden veel breeder dan de onderrandcel; de tweede achler-

cel grijpt buikig in de eerste ; de discoidaal-cel is zeer lang en

smal ; de kleine dvvarsader slaat scheef en even voorbij het

midden der discoidaal-cel. Een en ander wordt opgehelderd

door eene schetslcekening van het dier (pi 9, fig. 1), van den

kop in profiel (fig. ^) en van den vleugel (fig. 5). Dr. Schiner

te Weenen , die zich in de laatste jaren bijzonder met exotische

Asiliden heeft bezig gehouden , en wien ik de bovenstaande

opgaven heb medegedeeld, is geneigd hier aan eene Ommatius-

soort te denken , in verwantschap met O. fuhidus Wied. Wel

is waar bevat dit geslacht verscheidene soorten , bij welke de

voorrand der vleugels c? verbreed is, en komt zelfs het ader-

beloop vrij wel overeen ; maar bij Ommatiiis en al de overige

geslachten met een gekamden sprietborslel is het aangezigt plat

en hoogstens van onderen een weinig gewelfd; de bij Asüus

Hercules aanwezige en zeer in 't oog vallende gezigtsbult schijnt

alzoo deze verwantschap weder tegen te spreken. Bovendien is

het , bij het ontbreken van het derde sprielenlid , ten eenen-

male onzeker of de sprietborstel al dan niet kamharen bezit.

Welligt zullen de medegedeelde bijzonderheden anderen in staat

kunnen stellen, om eenige nadere opheldering te geven omtrent

deze soort , waarvan zelfs het vaderland niet bekend is.

Asüus longistylus behoort tot het geslacht Itamus Löw en

schijnt op de eilanden van den Oost-Indischen archipel niet

zeldzaam te zijn. In het voorbijgaan teeken ik hier nog aan
,

dat eene zeer digt aan longislijlus verwante soort , met een

tandje onder aan de achterdijen , in een enkel $ exemplaar in

het museum voorkomt, en dat ook de Japansche It. aculicornis

Löw aldaar door eenige exemplaren vertegenwoordigd is.

Van Laphria robusta vond ik een mannelijk voorwerp, ongetwij-

feld hetzelfde dat Wiedemann voor zijne beschrijving heeft gediend.

De soort is breed , met korte stevige pooten en betrekkelijk

kleine smalle vleugels , waarvan het aderbeloop door mij in

fig. 4 is afgebeeld ; de eerste achlercel is zeer smal
,

gesloten

en gosteeld. De beharing van het aangezigt , de bovenste haren

van den knevelbaard , alsmede de kin en bokkenbaard zijn meer
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vuil bleekgeel dan wil; de beharing der voorschcenen is niet

geheel wit , maar met zwarte haren gemengd ; in de zijden des

achterlijfs is eene borstelige zwarte beharing; de genitaliën zijn zeer

klein en smal, zwart met zwarie borstels. De zuiger is kort,

eenigszins kegelvormig , spits toeloopend. Deze soort behoort lot

het geslacht Ilijpei'echia Schiner ', en zelfs moet //. xijlocopi-

formis Walk. , die als type van dit geslacht wordt beschouwd
,

voor 't minst digi met robusta Wied, verwant zijn. Het voor-

naamste onderscheid zou bestaan in de gele beharing, die

Walker's soort op de schouders heeft, terwijl bij robusta de

schouders even als de geheele thorax zwart behaard zijn. Van

robusta is het vaderland niet bekend , maar ik veronderstel dat

zij ook eene Zuid-Aziatische soort is, te meer omdat nog eene

andere grootere soort op Sumatra voorkomt.

Van Laphria Reinwardtii en Vulcanus bevinden zich de typen

in het museum. Beiden behooren tot het geslacht Laphria^

zoo als dit thans beperkt is.

Dit laatste is ook het geval niet Laphria alternans^ waarvan

echter de typische exemplaren niet meer te Leiden schijnen

aanwezig te zijn. Wel bevinden zich in het museum een paar

mannelijke voorwerpen, waarop Wiedemann's beschrijving volkomen

past, maar zij kunnen niet de oorspronkelike exemplaren van

Wiedemann zijn, omdat deze alleen het $ beschrijft.

Van Laphria scapulnris is het typische exemplaar nog voor-

handen, ofschoon niet in te besten slaat. Het aderbeloop der

vleugels is echter volkomen te zien en door mij in fig. 5 afge-

beeld. Het blijkt daaruit duidelijk, dat deze soort tot een der

Atomosia-achl\ge geslachten behoort, wijl de dwarsader, welke

de discoidaal-cel sluit, en die waarmede de vierde achtercel

wordt afgesloten, te zamen ééne regte lijn vormen. Eigenlijk

had Wiedemann, op grond van dit aderbeloop, de soort moeien

opnemen in zijne tweede afdeeling van het geslacht Laphria,

alwaar de echte Alomosiën —allen kleinere soorten —zijn ver-

eenigd; maar zoo hij al, bij het maken zijner beschrijving, het

Verhandl. der zool. bot. Gesellsch. in Wien, dl. XVI, Hz. 673.
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aderbeloop heeft opgemerkt ('t geen twijfelachtig is, omdat hij

daarover zwijgt), dan hebben waarschijnlijk de meerdere grootte

en stevige vorm der soort hem aanleiding gegeven, om haar in

de eerste afdeeling tusschen andere grootere soorten te rang-

schikken. In het Britsch museum moet de soort ook voorhanden

zijn, want Walker maakt van het hierboven aangeduide aderbe-

loop melding \ De Laphrinen-geslachten , welke dit aderbeloop

bezitten, zijn, behalve het geslacht Atomosia Macq. (waartoe

Laphria scapularis wegens haren forschen vorm zeker niet be-

hoort) Lamprozona Löw, Cerotainia Schiner, Aphestia Schiner

en Eumecosoma Schiner. Lamprozona , waarbij de steel aan 't eind

der randcel zeer kort en een weinig opwaarts gebogen is, en

Cerotainia^ waarbij de tweede achtercel aan 't uiteinde vernaauwd

is, kunnen hier niet in aanmerking komen. Dit is niet met

dezelfde zekerheid van Aphestia en Eumecosoma te zeggen. Vol-

gens eene briefwisseling, die ik daarover met Dr. Schiner heb

gevoerd, is deze van oordeel, dat Laphria scapularis in zijn

geslacht Eumecosoma zou behooren geplaatst te worden. ïntus-

schen passen de kenteekens, die hij zelf aan dit geslacht toeschrijft

(een aan den wortel versmald achterlijf en zeer lange vleugels

en pooten) volstrekt niet op deze soort, en zou ik nog eer

overhellen daarin eene Aphestia te zien , vooral ook omdat tot

dit laatste grootere soorten behooren. Voor de onderscheiding

dezer beide geslachten komt evenwel inzonderheid de lengtever-

houding van de leden der sprieten in aanmerking, en daar mij

ongelukkigerwijze geen exemplaren met volkomen sprieten ten

dienste staan, is het mij ten eenenmale ondoenlijk hier een

oordeel te vellen. Om dezelfde reden zou het nog meer gewaagd

zijn voor L. scapularis thans reeds een nieuw geslacht te vor-

men, hetgeen welligt later noodig zal kunnen worden.

Van Laphria leucoprocta eindelijk heb ik in het museum het

typische exemplaar niet wedergevonden. Onder het etiquet van

dien naam bevond zich eene Laphria^ waarop Wiedemann's be-

schrijving niet van toepassing is, zoodat hier eene verwisseling

List of the Diptera of the Brit. Museum VII, biz. 550.
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schijnt tc liebbcn plaats gehad, terwijl het oorspronkelijke voor-

werp, dat Wiedemann voor zijne beschrijving gediend heeft,

verloren moet zijn gegaan.

Onder de soorten van het museum , die verder bijzonder

mijne aandacht trokken, bevond zich ook eene zeer groole

Dasypogine uit IXoord- Amerika, die uit de voormalige coUecLie

van Raye van Breukelerwaard afkomstig is en zich door een

bijzonder aderbeloop der vleugels ondersciicidt. Zij behoort lot

degenen, waarbij de voorscheenen aan het einde geen uitstekenden

tand of doorn hebben en is, zoooveel ik heb kunnen nagaan,

nog onbeschreven. Ik houd het er voor, dat zij in het geslacht

Stenopogon Löw moet worden geplaatst , en zij is thans in het

museum geëtiquetteerd als

Stenopogon ochraccus n. s.

Het exemplaar is een </, 12 lijn lang en geheel okergeel; alleen op

de bovenzijde van den thorax verloonen zich onduidelijke zwart-

achtige en kastanjebruine langsslrepen en aan de bovenzijde der

voordijen is eene donkerbruine langsslreep. Het aangezigt is vrij

smal, naar boven nog smaller, van onderen een weinig gewelfd
;

het voorhoofd is klein en niet ingezonken; de sprieten zijn rood-

geel; het derde lid is zoo lang als de beide eersten te zamen,

de eindgriffel ongeveer half zoo lang als het derde lid ; de kne-

velbaard neemt ruim de onderste helft van het gezigt in en is

helder okergeel, evenals de beharing van het achterhoofd en de

kin- en bakkenbaard; dezelfde kleur hebben ook de beharing en

de borstels van den thorax en de poolen. De vleugels 'zijn geel-

achtig met bruingele aderen; het aderbeloop wijkt van alle

andere, mij bekende soorten af, is aan beide vleugels volkomen

gelijk en wordt in fig. 6 afgebeeld; de eerste en de vierde

achtercel namelijk, benevens de anaal-cel zijn gesloten en ge-

stoeld en de tweede achlercel is door eene buitengewone dwars-

ader in tweeën gedeeld. Dit aderbeloop vertoont eenige over-

eenkomst met dat van den Algerijnschen Dasypogon heteroneurus
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Macq. ', welke soort door Löw in hel geslacht Stenopogon wordt

gerangschikt. Ik heb vooral daarom de bovenbedoelde Noord-

Amerikaansche soort voorloopig mede tot dit geslacht gerekend
,

en wensch door de mededeeling van deze bijzonderheden de

aandacht van meer ervaren dipterologen op haar te vestigen.

Eene andere zeer kleine Dasypogine uit Noord-Amerika, die

ik in dit Tijdschrift, 2de serie, deel II, blz. 157, n". 10,

onder den naam van Dasypogon laticeps heb beschreven , be-

hoort
,

gelijk reeds uit mijne beschrijving en afbeelding blijkt,

tot het geslacht Discocephala Macq.

Wiedemann heeft onder den naam van Asilus (listendens eene

Asilide beschreven uit het Senkenberger museum te Frankfort
,

naar een enkel voorwerp , dat echter hoogst gebrekkig was
,

daar niet alleen het derde lid der sprieten ontbrak, maar waarbij

zelfs van de zes pooten slechts een gedeelte der voordijen en

een der beide achterpooten , de laatste alleen met de twee

wortelleden der tarsen , waren overgebleven. Dit voorwerp moet

nog in het Frankfurter museum berusten, en na Wiedemann

is door niemand eene verdere beschrijving of aanduiding van de

soort gegeven , totdat onlangs Jaennicke ^ op nieuw van haar

melding maakte , en op hetzelfde gebrekkige exemplaar een

nieuw geslacht onder den naam van Donjclus grondde, en tevens

eene nadere beschrijving en eene afbeelding er van mededeelde.

Uithoofde van den toestand van het beschreven voorwerp
,

bleef Wiedemann in het onzekere of hij de soort onder Asilus

dan wel onder Laphria moest opnemen , en heeft hij haar op goed

geluk maar in het eerstgenoemde geslacht geplaatst. Om de-

zelfde reden was het vervolgens ook even twijfelachtig of het

door Jaennicke opgerigt geslacht Donjclus , overigens door den

geheel afwijkenden vorm volkomen geregtvaardigd , onder de

Asilinen dan wel onder de Laphrinen moest worden gerangschikt.

Bij het zien van Jaennicke's afbeelding herkende ik daarin

^ Diptères exotiques, T, 2. 41. 19. pi. 3. fig. 7.

* r. J. Jaennicke, Neue exotisolie Dipteren, blz. 58.
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aanstonds een voorwerp , dat zich sinds geruimen tijd onbenoemd

in mijne collectie bevond en meermalen door zijn bijzondcren

vorm mijne aandacht had getrokken ; en bij het vergelijken met

zijne beschrijving en die van Wiedemann, bemerkte ik dat het

daarmede in de meeste opzigten treffend overeenkwam en althans

zeker tot het nieuwe geslacht Dory dus behoort. Mijn voorwerp

bezit volkomen pooten en sprieten, en nu blijkt het mij uit de

laatsten , wier derde lid zonder eindborstel of griffel is , dat

Wiedemann de soort niet onder Asilus maar onder Laphria had

moeten brengen , en bij gevolg dat het geslacht Doryclws tot de

Laphrinen moet worden gerekend. In habitus en vorm komt

mijn exemplaar geheel met Dorycliis distendens Wied. overeen;

in teekening en kleur evenwel vind ik nog al aanmerkelijke

afwijking , zoodat ik tot het besluit moet komen , dat ik eene

andere , zeer na verwante soort bezit , tenzij men zou moeten

aannemen , dat de verschillen sexueel zijn , wijl het exemplaar

in het Frankfurter museum een <? en het mijne een ? is. Ik

heb dus voorloopig de soort als nieuw beschouwd en haar den

naam van latipes gegeven. De onderstaande beschrijving zal
,

naar ik vertrouw , de kenmerken van het geslacht Doryclus

vollediger aangeven , dan Jaennicke dit heeft kunnen doen , en

tevens mijne soort doen kennen.

Kop breeder dan de thorax; voorhoofd en aangezigt

zeer breed; het aangezigt kort, aan de onderste helft voor-

uitspringend en gewelfd, zonder knevelbaard; de kin-

bakken uiterst smal. Sprieten aan den wortel digt bijeenstaande ;

de beide eerste leden cylindrisch , met borstels bezet ; het derde

lid zoo lang als de beide eersten te zamen , zeer breed en plat,

bladvormig, aan 't uiteinde spits toeloopend, zonder eindborstel

of griffel. Zuiger regt vooruitstekend
;

palpen cylindrisch , zeer

lang
, aan het eind met lange borstels. Thorax plat gewelfd

;

ach ter rug buitengewoon ontwikkeld, met dwarse

plooijen. Achterlijf een weinig plat , in } naar achleren iets

verbreed, met uitstekende genitaliën tusschen twee kleppen ge-

plaatst ; in ? naar achteren spits toeloopend , met uitstekende
,


